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Grassroots

A Magyar Labdarúgó Szövetség megyei 
igazgatóságán Csák Albert látja el a Grassroots-
koordinátori feladatokat. A sportvezetőt ta-
pasztalatairól kérdeztük, és természetesen 
szóba kerültek az új szezon feladatai is.

– Nem árt tisztázni a fogalmat: mi a Grassroots?
– Az Európai Labdarúgó Szövetség, azaz 

az UEFA a kétezres évek elején indította el 
Grassroots-programját, hogy jelezze: a labdarú-
gás ugyanannyira az amatőröké, mint a profiké, 
a sportolók 98 százaléka amatőr státuszú, így na-
gyon fontos a Grassroots futball. Vagyis, minden, 
ami alulról építkezik, minden, ami nem profi és 
nem válogatott szint.

– Konkrétan: mi a feladata?
– A grassroots koordinátor feladata nagyon 

sokrétű, hiszen a labdarúgás több területét 
(női foci, futsal, öregfiúk stb.) öleli fel. Évente 
két alkalommal tartunk Grassroots önkéntes 
szervezői tanfolyamot és grassroots C edzői 
tanfolyamot. Ezek megszervezése, adminisztrá-

ciója a koordinátor fel-
adata. Ezen felada-
tok mellett az 

igazgatóság versenyosztályának az adminisztrá-
ciója is a feladataim közé tartozik..

– Miként épül fel a sportszervezői tanfolyam?
– A résztvevők átfogó képet kapnak a 

Grassroots fogalmáról, a világszövetség és az 
európai szövetség, vagyis a FIFA és az UEFA fel-
építéséről és működéséről. Hallhatnak a Bozsik-
program szervezéséről és lebonyolításáról, a fo-
gyatékkal élők sportjáról, a fair play-ről. Emellett 
elsősegélynyújtási alapismereteket oktatunk, ve-
zetéselmélettel, a társasági-adókedvezménnyel, 
vagyis a TAO rendszerével foglalkozunk, segí-
tünk eligazodni az MLSZ elektronikai rendsze-
rében. A gyakorlati feladat pedig a Grassroots-
fesztivál szervezése.

–  Térítésmentes a Grassroots szervezői  
tanfolyam?

– Igen. Kétszer nyolc óra az időtartama. 
Örülnék annak, ha minden megyei amatőr 
csapat egy-egy képviselője elvégezné, hiszen a 
mindennapos munkáját könnyítené meg. Tud-
ni kell azt is, hogy a tanfolyam elvégzése 2015 
nyaráig mindazon pedagógusok számára köte-
lező, akik edzői képesítés nélkül vesznek részt a 
Bozsik intézményi programban.

Alulról 
építkeznek

Csák Albert  
Grassroots-koordinátor

A Coca-Cola-Cup keretében 
rendre nagy csatákat vívnak 
a középiskolás lányok és fiúk



Nagyobb figyelmet kér 
a sportvezetőktől
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Tóth Attila februártól látja el a Magyar 
Labdarúgó Szövetség megyei igazgatóságán 
a Kupa-, verseny- és fair play bizottság el-
nöki feladatait. Kollégáival együtt igyekszik 
mindent megtenni annak érdekében, hogy a 
bajnokságok zökkenőmentesek legyenek. Na-
gyobb figyelmet kér a sportvezetőktől, s ter-
mészetesen mindenkinek szívesen segítenek, 
akik kérdéseikkel hozzájuk fordulnak.

– Így néz ki egy olyan sportember, aki soha nem 
tud elszakadni a labdarúgástól?

– Úgy tűnik. Hosszú ideig fociztam, szerepel-
tem a Tatabányai Bányász ifjúsági csapatában, 
a Vértesi Erőmű megyei első osztályú gárdájá-
ban, majd a Tatai AC NB III-as együttesében is 
igyekeztem helytállni. Elvégeztem a játékveze-
tői tanfolyamot, több éven keresztül fújtam a 
sípot. Amikor befejeztem aktív pályafutásom, 
a megyei szövetség játékvezetői bizottságának 
lettem az elnöke. Három évig tartott, majd az 
NB III. Duna-csoportja versenybizottsági tagjá-
vá választottak, februártól pedig visszatértem a 
megyébe, a Kupa-, verseny- és fair play bizottság 
elnöki feladataival bíztak meg.

– Mi a feladata?
– Kollégáimmal együtt azon dolgozunk, 

hogy a bajnokságok zökkenőmentesek legye-
nek. Feladatunk az is, hogy a csapatokat kellő 
információkkal lássuk el, mindenben segítsük 
a munkájukat. Húsz évig szinte semmit nem 
változott a bajnokságok és a kupák versenykiírá-
sai. Mostanra minden felgyorsult, elektronikus 
formában történik a kommunikáció, akadnak, 
akik nehezebben követik a változásokat. Azért 
is vagyunk, hogy mindenben segítsünk, az egye-
sületek mindenről időben értesüljenek. Az előző 

szezonban többször is előfordult, hogy jogosu-
latlanul szerepeltek játékosok, s emiatt pontokat 
kellett levonnunk. Arra kérem a csapatvezető-
ket, hogy munkájukra még nagyobb figyelmet 
szenteljenek, talán így elkerülhetőek lesznek az 
ügyek. Ha valami nem világos számukra, és fel-
keresnek minket, szívesen segítünk nekik.

– Személy szerint mit vár a most kezdődött, 
kezdődő bajnokságoktól?

– Most a mérkőzések színvonalának emel-
kedésére számítok. A pályázatoknak, támogatá-
soknak köszönhetően sokat fejlődtek a megyei 
egyesületek. A pályabejárások során is azt tapasz-
taltuk, hogy a gyepszőnyegek kiváló minőségű-
ek, a sporttelepek környéke folyamatosan épül-
szépül. Már a megyei másodosztályban is olyan 
létesítmények vannak, amelyeket sokan megiri-
gyelnének. Elég, ha csak Koppánymonostort és 
Bakonyszombathelyt említem. Csak ismételni 
tudom: az infrastruktúra területen hatalmas volt 
a fejlődés az elmúlt három évben. Most már va-
lóban csak a focival kell(ene) foglalkozni!

Versenybizottság

Tóth Attila
elnök
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A Magyar Labdarúgó Szövetség 
elnöksége és küldöttközgyűlése által 
2011-ben elfogadott, tíz évre szóló 
stratégia egyik legfontosabb célja a 
tömegbázis szélesítése. A szövetség 
2012-ben a tömegesítés érdekében 
indította el pályaépítési programját, 
melynek első eredményei mára kéz-
zelfogható valósággá váltak. A prog-
ram sikerét nemcsak az elkészült pályák növek-
vő száma mutatja, hanem az is, hogy egyre több 
település jelzi építési igényét, és kapcsolódik be 
a projektbe. A mai követelményeknek megfelelő 
futballpályák több funkciót is be tudnak tölteni, 
szabadidős sportolásra ugyanúgy alkalmasak, 
mint egyesületek vagy iskolák sportprogramjá-
nak segítésére.

Az MLSZ sportfejlesztési programjában 
évente 100 pályához igényel TAO-támogatást. 
Az MLSZ-nél pályázó önkormányzatok és sport-
szervezetek ötféle pályatípus közül választhat-
nak: 12x24-es műfüves grundpálya, 20x40-es 
műfüves kispálya, 40x60-as műfüves félpálya, 
valamint 111x72-es műfüves és élőfüves nagy-
pálya. A kiválasztott pályák felépítését az MLSZ 
szervezi és végezteti el, a pályázati felhívásban 
meghatározott feltételek szerint. Az MLSZ által 
nyújtott támogatás mértéke a teljes beruházási 
költség 70 százaléka.

A program keretében 2013-ig 187 pálya épült 
meg, az idén 120 pályát adhatnak át.

Megyénkben 2012-ben öt, 2013-ban hat pálya 
épült, jelenleg három építése van folyamatban.

A társasági-adókedvezmény sporttámogatási 
rendszere lehetőséget biztosít a korábbiakhoz 
képest jelentősen magasabb plusz források be-
vonására a látvány-csapatsportágaknál, köztük a 
labdarúgásba is. A támogatás célja, hogy minél 

több amatőr futballista, minél jobb körülmények 
között játszhassa a világ legnépszerűbb játékát.

A Magyar Labdarúgó Szövetség tervei szerint 
a támogatások hatására egyre többen kezdenek 
el futballozni, ami hosszú távon a labdarúgás si-
keresebbé válásához vezethet.

A TAO-program piaci források bevonásán ke-
resztül számos egyesület pénzügyi önállóságát is 
magával hozza majd.

Megyénk labdarúgói sportszervezetei 2011-
ben 664 millió (37 projekt), 2012-ben 494 millió 
(50 projekt), míg 2013-ban 489 millió forintot (54 
projekt) használhattak fel TAO-támogatásként.

Pályaépítési program megyénkben 
(MLSZ-projekt keretében)
Év Település Pálya típusa Beruházás költsége
 (méter)  (forint)
2012 Tatabánya (Alsógalla) 14x26 15 416 582
 Oroszlány 22x42 24 874 988
 Ács 22x42 35 876 941
 Nagyigmánd 22x42 30 245 615
 Bábolna 14x26 14 033 978
2013 Tatabánya (Móra-iskola) 12x24 15 288 818
 Tatabánya (Dózsakert) 12x24 14 919 454
 Vértesszőlős 22x42 36 199 067
 Oroszlány 111x72 158 642 309
 Kisbér 22x42 29 555 502
 Komárom 111x72 142 359 154
2014 Vértessomló 22x42 –
 Bakonysárkány 22x42 –
 Tata 111x72 (élőfüves) –

TAO, mufüves pályák

Amit a fejlesztésekről 
tudni kell

˝



utána

Tisztítás 
elott˝

Társaságunk közel két évtizedes 
tapasztalattal rendelkezik!

Tevékenységi köreink:
 

 

Szomód-Ker

Szomód-Ker Kft.  

A műfüves labdarúgópálya mesterségesen kialakított 
környezet, ahol a mikro organikus szervezetek  
hiányában, nincs ami a szerves és szervetlen  
szennyeződéseket lebontsák!
Ezért azt, mesterségesen kell eltávolítani.
A mélytisztítás több mint, egy műfű karbantartás!
A speciális pályakarbantartást követően a labdarúgópálya 
szemmel látható módon is megújul!
Tervezett használatával megóvható a műfüves labdarúgó 
pálya idő előtti leromlása. 
És amire senki sem gondol…
A játékhasználat, valamint a töltőanyag pótlása  
következtében a felszín egyenetlenné tud válni.
Kisebb mélyedések, valamint felgyülemlett granulátum 
gátak alakulnak ki a pályatesten.
Ezeket nem mindig tudjuk szakszerűen orvosolni sem  
a kefékkel, sem a pálcás lazítókkal.
Ezt a problémát is megoldhatjuk,  
ha technológiánkat válasszák! 

 
 

szomod_hirdi.indd   1 2014.08.08.   10:56:01
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A Magyar Labdarúgó Szövetség 2011-ben 
újraindította az MLSZ korábbi utánpótlás-
programjainak erényeit ötvöző, minden 
részletre kiterjedő tehetségkutató és foglal-
koztató programját. Az OTP Bank Bozsik-
program indulása alapvető fontosságú ahhoz, 
hogy hazánkban ismét európai színvonalú és 
elismertségű utánpótlás-nevelési rendszer 
alakulhasson ki.

A Bozsik-program fő célja a tömegesítés, a te-
hetségkutatás és a tehetségek fejlesztése. Ennek 
elérése érdekében a szövetség egységes, átlátható 
rendszert hozott létre, amely naprakész, hiteles és 
ellenőrizhető formában regisztrálja a program-
ban résztvevő labdarúgókat. A verseny és kép-
zési rendszer kialakítása megfelel a nemzetközi 
szövetség, azaz az UEFA, illetve a világszövetség, 
vagyis a FIFA szakmai követelményeinek.

Két része van: a Bozsik 
egyesületi program (52 me-
gyei sportszervezet), illetve a 
Bozsik intézményi program 
(84 megyei intézmény).

A program megyei felelő-
sei: Baranya István szakmai 
igazgató (telefon: 30/774-
2770), Magyar Sándor Bozsik-
koordinátor (30/774-2756).

A Bozsik egyesületi prog-
ram felépítése: 4 alközpont: 
Dorogi FC, Komárom VSE, 
Oroszlányi SZE, Tatabányai 
Alapítvány SK. Alközpont-
vezetők: Csapó Károly, Deák 
Béla, Nagy Richárd, Plotár 
Gyula.

Nyolc körzet: Dorogi FC, 
Nyergesújfalu SE, Komárom 
VSE, Bábolnai SE, Kisbéri 
SSE, Oroszlányi SZE, Tatai 

TT-HSE, Tatabányai Alapítvány SK. Körzetve-
zetők: Csapó Károly, Hajnal Zoltán, Deák Béla, 
Klincsok László, Horváth Sándor, Nagy Richárd, 
Ubornyák Attila, Plotár Gyula.

Bozsik intézményi program felépítése: 7 
körzet: Bajna, Esztergom, Kisbér, Komárom, 
Nyergesújfalu, Tata, Tatabánya. Körzetvezetők: 
Bereczki István, Klincsok László, Vörösházi Ti-
bor, Szabó Ferenc, Kele Zoltán, Csicsai Károly.

A 2013/14-es szezonban az egyesületi prog-
ramban 1590, míg az intézményiben 2074 gyer-
mek vett részt.

Megoszlásuk: egyesületi: U7-es korosztály: 
342 gyermek. U9-es korosztály: 622 gyermek. 
U11-es korosztály: 626 gyermek.

Intézményi: U7-es korosztály: 407 gyermek. 
U9-es korosztály: 561 gyermek. U11-es korosz-
tály: 622 gyermek. U13-as korosztály: 241 gyer-
mek. U15-ös korosztály: 243 gyermek.

Bozsik-program

Keresik a tehetséges gyerekeket

Baranya István szakmai igazgató jegyzetfüzetébe kerül 
Olexa Máté (Tárkány) és Grónai Viktor (Koppánymonostor) 
játékosok neve, Deák Béla alközpontvezető  és  
Klincsok László körzetvezető társaságában
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Gólzsákok

A különböző korosztályú labdarúgó-baj-
nokságokban remek csatárok vannak. Példá-
ul Pető Dániel a megyei felnőtt első osztály-
ban lett gólkirály, Fülöp Patrik az U14-es NB 
II. Közép-nyugati csoportjában, míg Vörös 
József a megyei U14-es pontvadászat Déli cso-
portjában. A fiatalemberek edzőit kérdeztük.

Pető Dánielnek egy évvel ezelőtt nagy szere-
pe volt abban, hogy a megyei másodosztályban 
a Vértessomló bajnoki címet nyert, ugyanis 48 
találattal végzett a góllövőlista élén. Nem csoda, 
hogy a csatár a megyei első osztály akkori baj-
nokánál, a Kecskédnél kötött ki. A támadó bebi-
zonyította, hogy egy szinttel feljebb is megállja 
a helyét, az előző szezonban 30 góllal végzett a 
mesterlövészek tabellájának élén.

– Tudtuk, hogy jó ké-
pességű játékos érkezik 
hozzánk, a harminc gólja 
azonban minden várako-
zásunk fölötti volt. Pető 
Dániel az edzéseken is 
odateszi magát, rendesen 
készül. A nyáron Tatabányán járt próbajátékon, 
de az NB III-as csapatnál nem kötöttek vele 
szerződést. Egyrészt sajnáljuk, másrészt viszont 
örülök, hogy nálunk marad. Bízom abban, hogy 
a most kezdődő szezonban is együttesünk erős-
sége lesz! – hangsúlyozta Linczmaier László, a 
Kecskéd KSK edzője.

Fülöp Patrik a Komárom VSE U14-es NB II-es 
legénységében 30 mérkőzésen 72 gólt szerzett. 
Minden bizonnyal a cs-betűs csapatok egy életre 
megjegyezték a nevét, ugyanis a csákváriaknak 
ősszel 15, tavasszal pedig 10 gólt lőtt, a csepeliek 
elleni őszi meccsen 11 alkalommal került be a 
neve a góllövő rovatba.

– Patrik jól nevelt, tisztességes fiú. Nagy-
igmándon kezdett focizni, három éve került 
hozzánk. Hóban-fagyban, kánikulában ül fel a 

buszra, és jön edzésre, nagyon ritkán fordult elő, 
hogy nélküle kezdődött volna a foglalkozás. Na-
gyon szeret focizni, sokra viheti – mondta edző-
je, Vigh László, aki örül annak is, hogy a nyártól 
még egy gólzsák erősítheti csapatát, ugyanis ná-
luk folytatja pályafutását az a Vörös József, aki a 
tárkányi a Tóth József UFC színeiben az U14-es 
megyei bajnokság Déli csoportjában 18 mérkő-
zésen 105 gólt szerzett. Érdekességként jegyez-
zük meg: az előző idényben is pontosan ennyit.

– Csapatunk eddig egy 
csatárral támadott, va-
lószínűleg az ősztől már 
kettővel rohamozza az el-
lenfelek kapuját – folytat-
ta Vigh László. – Persze, 
rengeteget kell gyakorol-

nunk, az még nem elég, ha a két srác érzi kaput, 
a csapatrészeknek össze kell csiszolódniuk. Több 
új játékosunk lesz, bízom abban, hogy minél 
előbb össze áll a gárda. Természetesen fontos az 
eredmény, de nem az a leglényegesebb kérdés, 
hogy hol végzünk a bajnokságban. A srácoknak 
meg kell szokniuk a nagypályát, a sok passzos já-
tékot. Ha ez eredménnyel is párosul, az már hab 

lesz a tortát – tette hozzá 
Vigh László.

– Öt évig dolgoztam 
együtt Vörös Józseffel, 
folyamatosan fejlődött. 
Most lesz nyolcadik osz-
tályos, a foci nem megy 

nála a tanulás rovására. Komáromban lehető-
sége lesz arra, hogy NB II-es csapatban is bizo-
nyítson, úgy gondolom, ez a fejlődését szolgálja. 
Nagy álma, hogy jó focista legyen. Nem focista. 
Jó focista. Nagyon szurkolok neki azért, hogy 
ne legyen törés a pályafutásában. Ha nem lesz, 
biztos vagyok abban, hogy élvonalbeli játékossá 
válik – mondta Nagy László, a Tóth József UFC 
trénere, Vörös József korábbi edzője.

Tőlük rettegnek a kapusok

Pető 
Dánel

Vörös 
József

Fülöp 
Patrik



Ácson Mészöly Kálmán is jelen volt az avatási ceremónián

Az esztergomi gyerekek az áprilisi ünnepségen

A kisbériek március derekától használhatják a műfüves pályát

Az Ácsi Kinizsi ifjú labdarúgói is műfüvön készül-
hetnek

Az FC Esztergom Sportközpontját áprilisban avatták fel

Kecskéden megújultak az öltözők, csinosodott  
a sporttelep

Szász Kitti háromszoros freestyle foci világbajnok bemu-
tatója az oroszlányi avatón

Képgaléria
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Beruházások, fejlesztések, 
avatások a megyében



A februári komáromi avatóünnepségen ott  
  volt Szijjártó Péter államtitkár is

A felújított lábatlani öltözőben edzésre készülőd-
  nek a gyerekek

A tatabányai Szent Margit-iskola udvarán épült  
  műfüves pálya avatóünnepsége

A komáromi csapatok nagyméretű műfüves pályán gyakorolhatnak

Lábatlanon Buzánszky Jenő vágta át a felújított sporttelepen a szalagot

A vértesszőlősi műfüves pályán májustól pattog a labda

17

Képgaléria

Beruházások, fejlesztések, 
avatások a megyében
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Példaértéku

A Bakonysárkányi Sport Egyesületet 2010-
ben alakították meg ismét. Azóta tudatosan 
építkeznek. Szeretnék, ha felnőtt labdarúgóik 
a 2015/16-os szezont már a megyei másod-
osztályban kezdhetnék.

Megyénk déli települése, a mindössze ezer 
lelket számláló Bakonysárkány sportéletében 
alapvető szerepet kapott a futball, amely évtize-
dekig nagy népszerűségnek örvendett. A csapat 
régebben szép eredményeket ért el a Kisbéri 
Járási bajnokságon. A 2000-es évek elején, mint 
az országban sok helyen átalakult a település 
sportélete. Megalakult a Bakonysárkányi Vas-
utas Sport Egyesület Nagy János vezetésével. A 
labdarúgócsapat a megyei nagypályás bajnoksá-
gokban szerepelt 2005-ig. 2007-től a kistérségi 
szervezésű Bakonyalja-kupában rúgták a labdát. 
Egyesület 2009-ben megszűnt.

A Bakonysárkányi Sport Egyesületet 2010-ben 
ismét megalakították, hogy településünk sport-
szerető tagjai újra szervezett keretek között űzhes-
sék kedvenc sportjukat. A 2011/12-es idényben 
újra az Magyar Labdarúgó Szövetség rendezte 
bajnokságban szerepel felnőtt csapatunk.

– Azóta a megyei harmadosztályú bajnok-
ság Déli csoportjában játszik az együttesünk. A 

társaságiadó-kedvezmény (TAO) lehetőségét ki-
használva építkezünk, a gyerekeket indítottuk a 
Bozsik-programban, tartalékcsapatunkat is nevez-
tük a bajnokságba, mostanra pedig már az U16-os 
gárdánkkal is szerencsét próbálunk a bajnokság-
ban – adott tájékoztatást a bakonysárkányi labda-
rúgók jelenlegi helyzetéről dr. Ferenczi Gábor.

Az egyesület elnöke így folytatta:
– Jelenleg száz labdarúgónk van. A bakony-

sárkányi fiatalok mellett a környék, Vérteskethely, 
Aka és a Fejér megyei Felsődobos ifjú focistáival 
is mi foglalkozunk. Mind a négy edzőnk oklevéllel 
rendelkezik, folyamatosan képzik magukat. Büsz-
kék vagyunk arra, hogy még az idén felavathatjuk 
az élőfüves pályánkat, és várhatóan, ugyancsak 
ebben az évben elkészül a 20x40 méteres műfüves 
pályánk is. Azért akad egy nagy hiányosságunk is, 
mielőbb meg kellene oldanunk azt is, hogy meg-
felelő színvonalú öltözőnk legyen. Természetesen 
a jövőben is szeretnénk kihasználni a TAO, illetve 
a pályázatok adta lehetőségeket. Az előző szezon-
ban az ötödik helyen végzett a felnőtt csapatunk, 
a célunk az, hogy megnyerjük a most kezdődő 
bajnokságot, és akkor a 2015/16-os idényt már a 
megyei másodosztályban kezdhetnénk meg. Mi 
mindig tovább szeretnénk fejlődni! – tette hozzá 
dr. Ferenczi Gábor.

Akik mindig fejlődni 
szeretnének
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